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SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att  

har rätt till personlig assistans med ytterligare 3,5 timmar per vecka för 

ledsagning under perioden den 1 november 2015–31 oktober 2016.  

 

Kammarrätten visar målet åter till socialnämnden för utredning och ny 

prövning av  rätt till personlig assistans i samband med 

måltider i enlighet med vad som anges i domskälen. 

 

Det ankommer på socialnämnden att bedöma om det finns några kostnader 

för personlig assistans under perioden den 1 november 2015–31 oktober 

2016 som kan ersättas. 
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Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans i den sökta 

omfattningen och anför följande. 

 

Socialnämndens beslut bygger på en felaktig rättstillämpning vid 

bedömningen av hennes tillsynsbehov. Nämnden anser att hennes 

tillsynsbehov faktiskt är tillgodosett stora delar av dygnet genom 

hushållsgemenskap med sina föräldrar. Något ansvar liknande det som 

föreligger enligt äktenskaps- eller föräldrabalken föreligger inte mellan 

andra vuxna personer som bor tillsammans, oavsett släktskap. Ett 

tillsynsbehov kan därför inte anses vara tillgodosett genom familjeumgänge. 

Förvaltningsrätten uttrycker sig visserligen lite annorlunda i frågan om 

tillsyn, men rättens slutsats bejakar ändå den tidsmässiga omfattningen på 

tillsynsbehovet som nämnden bedömt föreligga. Nämnden har ansett att 

delar av hennes tillsynsbehov tillgodoses genom hushållsgemenskapen och 

dragit av denna tid från hennes tillsynsbehov. Om förvaltningsrätten inte 

ansett att någon del av tillsynsbehovet ska tillgodoses genom 

hushållsgemenskapen borde den av nämnden uppfattade omfattningen av 

hennes totala tillsynsbehov utgöra den lägsta möjliga nivån på behovet. 

Annars innebär förvaltningsrättens bedömning i realiteten en missgynnande 

ändring för henne. 

 

Förvaltningsrätten tar i sin bedömning av tillsynsbehovet upp att 

utredningen inte ger svar på avgörande frågor som hur ofta hon ramlar, 

varför hon inte larmar och på vilket sätt det är omöjligt att lämna henne 

ensam. 
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Hon ramlar så sällan som möjligt. Hennes föräldrar ger henne den hjälp och 

tillsyn som hon behöver i avsaknad av annat stöd. För att ta reda på hur ofta 

hon ramlar behöver de sluta ge henne denna hjälp och bokföra antalet fall 

under en viss tid. Detta vore fullständigt otänkbart. Det finns inget i 

underlaget som talar emot att hon faktiskt har sådan oförmåga att 

självständigt klara sin förflyttning och att det finns en sådan risk för fall som 

hon har framfört. 

 

Att hon inte larmar tas upp i ADL-utredningen och är en följd av hennes 

kognitiva nedsättning. Av utredningen framgår vidare att hon inte påkallar 

uppmärksamhet vid behov. 

 

När det gäller frågan varför hon inte kan lämnas ensam beror det på att hon 

saknar de förutsättningar som krävs för att klara den dagliga livsföringen. 

Hon har inte den kognitiva förmågan att strukturera och hantera 

aktiviteterna i det dagliga livet, hon kan inte förflytta sig självständigt och 

hon är oförmögen att kommunicera med andra. När hon lämnas ensam 

försätts hon i hjälplöshet. Det enda sättet för henne att hantera denna 

situation är att invänta hjälpens återkomst, vilket knappast är förenligt med 

goda levnadsvillkor. Med nuvarande beslut tvingas hon hantera situationen 

på detta sätt under sex timmar varje dag, eller nästan hälften av sin vakna tid 

utanför den dagliga verksamheten. 

 

Hennes möjlighet att utöva intressen eller andra meningsfyllda aktiviteter är 

begränsad till de 43 minuter per dag som ledsagningen medger efter 

genomfört träningsprogram. Försöken att väcka gehör för frågan om hennes 

behov av aktivering och guidning under dagens aktiviteter verkar ha gått 

såväl socialnämnden som förvaltningsrätten förbi.  

 

 hänvisar till en skrivelse från sin far  den 

25 januari 2016 samt ett medicinskt invaliditetsintyg av distriktsläkaren 

 den 3 november 2015. 
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Socialnämnden i Falkenbergs kommun anser att överklagandet ska avslås 

och anför följande. 

 

 och föräldrarna har sedan många år tillbaka valt att bo 

tillsammans. Det gemensamma boendet bidrar till att de har ett gemensamt 

vardagsliv med bland annat måltider och visst umgänge. 

 

Utredningen visar vidare att  bland annat kan påkalla 

föräldrarnas uppmärksamhet med en plingklocka om och när hon skulle 

behöva deras uppmärksamhet. Det framkommer att hon är medveten om 

sina begränsningar och hon försöker inte heller göra saker som hon inte 

klarar av. Hon försätts inte i ett helt hjälplöst tillstånd när hon är själv en 

stund.  

 

 har ingen funktionsnedsättning som medför att hon har behov 

av en person direkt vid sin sida hela tiden. Det är inte medicinskt styrkt att 

hon har ett sådant behov. Socialnämnden har därför haft fog för att göra en 

skälighetsbedömning vad gäller uppskattning av tid för tillsyn som ett annat 

personligt behov. 

 

Det är inte styrkt att  ramlar frekvent. Utredningen visar att 

hon klarar att förflytta sig självständigt inomhus, om än stappligt, och hon 

tar också hjälp av möbler och väggar vid förflyttningar. Utomhus använder 

hon en rollator.  har således möjlighet att förflytta sig på egen 

hand. 

 

Socialnämnden hänvisar till en ADL-bedömning av arbetsterapeuten 

 och fysioterapeuten  den 23 juni 2015 och 

medicinskt underlag från vikarierande distriktsläkaren  den 

16 juni 2015. 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet 

Socialnämnden har beviljat ekonomiskt stöd till kostnader för personlig 

assistans med 40,25 timmar per vecka under perioden den 1 november 

2015–31 oktober 2016. Genom förvaltningsrättens dom har  

beviljats ytterligare sju timmar per vecka, dvs. totalt 47,25 timmar per 

vecka. Frågan i målet är om  har rätt till ytterligare ekonomiskt 

stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. 

 

Tillsyn 

 är vuxen och bor tillsammans med sina föräldrar. För makar 

finns enligt äktenskapsbalken ett ansvar för varandra. Behov i form av jour 

och beredskap har i praxis ansetts i allt väsentligt vara tillgodosett genom 

hemmavarande make (jfr RÅ 1997 not. 165). Likaså finns det för föräldrar i 

föräldrabalken ett ansvar gentemot barn under 18 år. Något liknande ansvar 

finns inte gentemot vuxna individer som bor under samma tak, även om det 

finns ett släktskap.  

 

Enligt kammarrättens bedömning kan man inte bortse från någon del av 

 tillsynsbehov med hänvisning till att det är tillgodosett 

genom samvaron med familjen. Det har inte framkommit att hennes 

föräldrar frivilligt har åtagit sig att svara för hennes tillsyn. 

 

Det är ostridigt att  har ett behov av tillsyn. Socialnämnden har 

godtagit en timmes assistans per dag för tillsyn.  behov av 

tillsyn är även tillgodosett under den assistanstid som beviljats för andra 

hjälpbehov. Frågan är om hennes tillsynsbehov är större än så. 

  

I ADL-bedömningen den 23 juni 2015 anges att  klarar att 

förflytta sig inomhus i hemmet på samma våningsplan med tillsyn. Hon har 

nedsatt balans varför viss fallrisk förekommer. Vid förflyttningar mellan 
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våningsplan och utomhus behöver hon hjälp och tillsyn. Hon kan inte 

påkalla hjälp eller uppmärksamhet vid behov. Under all vaken tid är hon 

beroende av uppsikt. Hon kommer alltid att behöva tillsyn när hon förflyttar 

sig på grund av att hon inte meddelar sig eller kallar på hjälp om det skulle 

behövas. Hon har en mycket nedsatt kognitiv förmåga och ingen 

initiativförmåga. Hon har inte heller någon direkt tidsuppfattning. Hon 

saknar förmåga att planera och strukturera sin vardag själv. Eftersom hon 

saknar initiativförmåga är hon beroende av att någon annan guidar henne till 

och i aktivitet. På grund av den mycket nedsatta kognitiva förmågan samt 

nedsatt fysisk förmåga behöver hon tillsyn och hjälp avseende i stort sett all 

daglig livsföring, både i hemmet och utanför hemmet. 

 

Distriktsläkaren  skriver i en journalanteckning den 16 juni 

2015 att  rehabilitering efter trafikolyckan är långsam samt 

att hon i efterförloppet fått yrsel i större utsträckning och ramlar oftare. Hon 

tar sig inte längre upp själv från liggande. 

 

Kammarrätten konstaterar att ADL-bedömningen baserats på intervjuer och 

inte på några observationer av vad  klarar av. I det medicinska 

underlaget i målet framgår inte närmare vilka kognitiva förmågor  

 har, varför det är svårt att dra några säkra slutsatser om vad hon klarar 

i det avseendet. Det framgår däremot att det finns en ökad fallrisk, men 

kammarrätten anser att utredningen inte tillräckligt tydligt ger stöd för att 

den risken medför att hon har ett kontinuerligt tillsynsbehov. Hennes 

tillsynsbehov får därmed anses tillgodosett genom de timmar som hon redan 

beviljats för nämnda behov.  

 

Ledsagning och träning 

I fråga om ledsagning och träning har socialnämnden beviljat ersättning för 

8,5 timmars assistans per vecka.  har ett träningsprogram som 

hon ska utföra varje dag. Total tidsåtgång är 3,5 timmar per vecka. 

Därutöver har underinstanserna uppskattat att hon har behov av en timmes 
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ledsagning per dag under de fem dagar per vecka som hon inte är på daglig 

verksamhet. 

 

Av utredningen framgår att  vid tiden för socialnämndens 

utredning hade daglig verksamhet två dagar per vecka kl. 8.30–14.30. 

 

Enligt ADL-bedömningen har  inte behov av någon specifik 

fysioterapeutisk träning i dagsläget, men det är viktigt att hon fortsätter att 

gå promenader utomhus för att bibehålla sin balans, förflyttningsförmåga 

och kondition. Det är även viktigt att hon får fortsätta att gå i trappa och 

uppmuntras att röra på kroppen i form av lättare styrke- och rörelseträning. 

Hon har ett träningsprogram som hon utför med stöd av en person, helst en 

gång dagligen. 

 

Enligt kammarrättens bedömning är den beviljade tiden för ledsagning och 

träning för lågt beräknad, särskilt med beaktande av att  endast 

har daglig verksamhet två dagar per vecka. Tiden ska räcka till 

träningsprogrammet och promenader som hon behöver av medicinska skäl. 

Den ska också räcka till alla andra aktiviteter och rekreation utanför 

hemmet. I detta ingår till exempel besök i simhallen samt hos läkare och 

tandläkare.  bör därför skäligen beviljas ytterligare 3,5 timmar 

per vecka för ledsagning. 

 

Måltider 

Socialnämnden har beviljat åtta timmar per vecka för assistans i samband 

med måltider. Förvaltningsrätten godtog  uppgifter i fråga om 

tidsåtgången för olika måltider, men gjorde ett avdrag för de måltider som 

 äter på den dagliga verksamheten. Förvaltningsrätten godtog 

12,5 timmar per vecka för assistans vid måltider. 

 

Förvaltningsrätten konstaterade att det i målet inte var visat hur många 

veckor per år som  deltar i daglig verksamhet och utgick 
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därför i sin beräkning från att hon deltar i daglig verksamhet under årets 

samtliga veckor. 

 

Kammarrätten bedömer att det är osannolikt att  deltar i daglig 

verksamhet året runt utan uppehåll under någon vecka. Det kan således 

antas att hon har beviljats för lite assistanstid för måltider. Det finns därför 

skäl att återförvisa målet till socialnämnden för utredning och ny 

bedömning i denna del. 

 

Övriga hjälpbehov 

I fråga om övriga hjälpbehov gör kammarrätten samma bedömning som 

förvaltningsrätten. Överklagandet ska därför avslås i övrigt. 

 

Retroaktiv ersättning 

Den period som omfattas av socialnämndens beslut har numera passerat. 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans betalas ut 

retroaktivt endast om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det ankommer på 

socialnämnden att pröva om ytterligare ersättning kan betalas ut med 

anledning av kammarrättens dom. 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 

 

 

 Katarina Dunnington 

 

 

 

Andreas Sundberg  Emelie Liljeberg  

 referent 

 

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Patrik Fries 

Frösunda omsorg  

Fiskaregatan 17 

302 90 Halmstad  

  

MOTPART 

Socialnämnden i Falkenbergs kommun  

311 80 Falkenberg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens i Falkenbergs kommun beslut den 7 oktober 2015 

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen (1993:384) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS 

__________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och beviljar  

personlig assistans med ytterligare 7 timmar per vecka.  

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND 

 

Genom det överklagade beslutet beviljade socialnämnden i Falkenbergs 

kommun (nämnden)  ekonomisk ersättning till personlig 

assistans med 32,5 timmar per vecka från 1 november 2015, men avslog 

samtidigt hennes ansökan om personlig assistans all vaken tid vilket totalt 

motsvarar 101,5 timmar per vecka. Som skäl för beslutet angavs att hon 

bedöms uppnå goda levnadsvillkor genom det beviljade beslutet, deltagande 

i hushållsgemenskap med sina föräldrar samt beviljad kontaktperson och 

daglig verksamhet.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans i den sökta 

omfattningen, 101,5 timmar, under de veckor hon inte deltar i daglig 

verksamhet. De veckor hon har sådan verksamhet yrkar hon istället på 

assistans 89,5 timmar per vecka. Hon anför i huvudsak följande. Hennes 

ansökan rör inte primärt sviterna efter den bilolycka hon varit med om, utan 

ett hjälpbehov hon haft sedan länge men som tidigare tillgodosetts av 

hennes föräldrar. Därtill kommer balansproblemet som en viktig orsak till 

hennes utökade behov. Hon är helt beroende av andra för all ADL. 

 

Nämnden har under handläggningen hos förvaltningsrätten beviljat  

 personlig assistans med totalt 40,25 timmar per vecka, d.v.s. 

ytterligare 7,75 timmar. Nämnden anser att överklagandet i övrigt ska 

avslås. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

 

Det är ostridigt att  är berättigad till ersättning för personlig 

assistans enlig 9 a § 1 st. LSS för sina grundläggande behov, och för andra 

personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt enligt 9 § 2 st. 

LSS.  

 

Frågan i målet gäller i vilken omfattning ersättningen för personlig assistans 

ska beviljas för att  ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

 

Nämnden har i sitt beslut bl.a. utgått från att  har daglig 

verksamhet varje vecka samt att hon är beviljad ledsagarservice.  

 har anfört att hon har daglig verksamhet 2 gånger i veckan, 6 timmar 

per tillfälle. Nämnden har inte invänt mot detta. 

 

Måltider 

 

Nämnden har beviljat personlig assistans för måltider med 8 timmar per 

vecka. Assistans ska då omfatta hjälp med tillredning av mat, delning av 

mat, tillsyn i samband med måltiderna och påminnelser om att äta långsamt, 

dukning och avdukning.  

 

 yrkar att hon beviljas 14 timmar assistans för duknings-

moment, servering, delning av mat samt tillsyn och påminnelser under 

måltiderna.  har uppskattat tiden för de olika målen som följer: 

- Frukost, lunch och kvällsmat, 30 minuter vardera 

- Fika för- och eftermiddag, 15 minuter vardera 

 

Förvaltningsrätten finner inte skäl att ifrågasätta  uppgifter 

om tidsåtgången för måltidsmomenten som inte gäller tillredning. Mot 

bakgrund av att det framkommit att det är av största vikt att hon äter 
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långsamt framstår  beräkningar som klart rimliga. Enligt 

förvaltningsrättens mening är det i målet inte visat hur många veckor 

 på ett år deltar i daglig verksamhet. Förvaltningsrätten utgår 

därför från att hon årets samtliga veckor deltar i daglig verksamhet och äter 

lunch och förmiddagsfika där. Det motsvarar 45 minuter 2 gånger i veckan. 

Förvaltningsrätten anser därmed att hennes sammanlagda behov av assistans 

i samband med måltider uppgår till 12,5 timmar per vecka. 

 

 har yrkat att beviljas personlig assistans för att även kunna 

delta vid matlagning och bakning sammantaget 4,86 timmar per vecka.  

 

 bor tillsammans med sina föräldrar. Enligt förvaltningsrättens 

mening bor hon således i hushållsgemenskap och hennes behov av 

tillredning av mat kan därför till viss del tillgodoses av de andra 

medlemmarna i hushållet. Eftersom hon utgör en tredjedel av hushållet bör 

hon beviljas assistans för att delta i en tredjedel av de måltider som serveras 

under en vecka. Förvaltningsrätten uppskattar tiden till 1 timme var tredje 

dag, vilket efter avrundning motsvarar 2,5 timmar per vecka. Om hon har 

ytterligare önskemål om att delta i matlagning och bakning får tid för detta 

anses inkluderat i tid beviljat för ledsagning.  

 

Personlig hygien 

 

 har anfört att hon behöver hjälp med daglig dusch med 

45 minuter per tillfälle, övrig personlig hygien omfattande tandvård och 

protesvård 20 minuter per dag, toalettbesök 30 minuter per dag och 

nagelvård 15 minuter per vecka. Detta motsvarar totalt 11,33 timmar per 

vecka.  

 

Nämnden har beviljat henne 8,42 timmar per vecka för att tillgodose 

assistans vid personlig hygien.  
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Förvaltningsrätten anser att det saknas utredning som ger stöd för att frångå 

nämndens bedömning i denna del.  

 

På- och avklädnad 

 

 har yrkat om personlig assistans för på- och avklädnad 

motsvarande 2,92 timmar per vecka. Nämnden har beviljat henne 2,33 

timmar per vecka.  

 

Av ADL-utredningen framgår att hon har behov av hjälp vid alla moment 

för på- och avklädnad. Förvaltningsrätten anser att  inte visat 

att det finns skäl att frångå nämndens bedömning vad gäller tidsåtgången. 

 

Kommunikation 

 

 har yrkat på ersättning för personlig assistans med 5 timmar 

per vecka för kommunikation. Nämnden har beviljat henne 4 timmar per 

vecka.  

 

Förvaltningsrätten anser inte att det är visat att  behov av 

personlig assistans för kommunikation är mer omfattande än vad nämnden 

beviljat henne. 

 

Hygien 

 

 har yrkat på ersättning för personlig assistans med 

2,33 timmar per vecka för posten hygien. Hon vill ha handräckning och 

guidning med handtvätt upprepade gånger per dag, ansiktstvätt och annan 

kvällshygien. Nämnden har i sitt beslut inte beviljat henne några 

assistanstimmar för detta.  
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Förvaltningsrätten anser inte att det finns stöd för att  har 

styrkt några behov av hjälp med hygienen som inte redan är tillgodosedda 

genom övriga beviljade insatser. 

 

Hushållsarbete 

 

Båda parterna är överens om att assistansbehovet är 2 timmar. 

 

Ledsagning och träning  

 

 är beviljad ersättning för assistans 8,5 timmar per vecka för 

träning och ledsagning. Hon yrkar på 17,5 timmar för ledsagning, 

förflyttningar och träning.  

 

Av ADL-utredningen framgår att hon har ett träningsprogram som hon utför 

med stöd av en person och att hon helst bör göra det en gång dagligen för att 

bibehålla balans och förflyttningsförmåga. Programet uppges av  

 vara 30 minuter. Nämnden har inte anfört att tiden för detta skulle vara 

något annat. 

 

 har utöver träningen yrkat på 2 timmar assistans per dag för 

ledsagning vid fritidsaktiveteter. Hon beskriver att hon är mycket social och 

gillar att träffa andra människor. Hon har tidigare ägnat sig åt att bada och 

vill gärna komma igång med det igen. Hon har daglig verksamhet 2 dagar i 

veckan och vill veckans resterande dagar ha en fritid med dagliga 

utevistelser och några längre utflykter var vecka. 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. Utöver träningsprogrammet 

som motsvarar 3,5 timme per vecka kan hennes behov uppskattas till 

1 timme om dagen de 5 dagar i veckan som  inte har daglig 
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verksamhet. Förvaltningsrätten anser, i likhet med nämnden, att 8,5 timmar 

med assistans är skäligt vad gäller ledsagning och träning.  

 

Tillsyn 

 

Nämnden har beviljat 7 timmar tillsyn per vecka.  har yrkat på 

ersättning för assistans all vaken tid som är 07.00-21.30, motsvararande 

14,5 timmar/dygn. Hon har anfört att hon behöver tillsyn, ibland även direkt 

hjälp, vid alla förflyttningar, och att hon inte kan hantera ett larm eller kalla 

på hjälp vid behov. Hon behöver även hjälp med planering, motivering och 

vägledning vid dagens alla aktiviteter. Utan sådant stöd lämnas hon i ett 

hjälplöst och utsatt tillstånd som väcker stor oro hos henne. 

 

Det framkommer av ADL-utredningen att hon har nedsatt balans efter en 

trafikolycka 2014. Den nedsatta balansen medför viss fallrisk. Hon klarar att 

förflytta sig inomhus med tillsyn. Utomhus behöver hon tillsyn och hjälp 

från en person.  

 

Av distriktsläkare  journalanteckning den 16 juni 2015 

framgår bl.a. att  efter trafikolyckan ramlar oftare och att hon 

inte längre tar sig upp från liggande. 

 

Utredning i målet visar enligt förvaltningsrätten mening på att det föreligger 

en viss fallrisk för  Utredningen i målet ger dock inte svar på 

avgörande frågor såsom hur ofta hon ramlar och stöd för att hon vid dessa 

tillfällen inte larmar på sitt trygghetslarm. Det framgår vidare inte på vilket 

sätt det är omöjligt att lämna henne ensam. Sammantaget anser 

förvaltningsrätten att det inte är visat att hon har ett större behov av tillsyn 

än vad nämnden beviljat henne.  
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Sammanfattning 

 

Förvaltningsrätten anser således att överklagandet ska bifallas på sådant sätt 

att  har rätt till ytterligare personlig assistans i samband med 

intagande och tillredning av måltider med 7 timmar per vecka. 

Överklagandet i övrigt ska avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1 B) 

 

 

Rolf Samuelsson 

Chefsrådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Kai Bengtsson, Sveza Daceva 

Filipova och Ramona Cully deltagit.  

 

Föredragande har varit förvaltningsrättsnotarien Filippa Brusewitz. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

.
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DV 681     Formulär 1 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 

beslutet meddelades. 
 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 

jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför  man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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